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EGZAMIN 

W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 
Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

 
 
Instrukcja dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

 

2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 13 zadań. 
 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
 

4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1 – 4, które zostaną 
odtworzone z płyty CD. 

 

5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 
 

6. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem. 
 

7. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi. 
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem    , 
np.: 
 

A. 
B. 
C. 
D. 

8. Jeśli się pomylisz, otocz znak    kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, 
np.: 

 

A. 
B.  
C. 
D.  

 

 
Powodzenia!
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na naklejkę 

z kodem 
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Fałsz

Zadanie 1. (5 pkt) 
Usłyszysz 5 rozmów. Połącz rozmowę z obrazkiem. Wpisz odpowiednie 
litery do tabeli. 
 

A. B. C. 

  
  

D. E. 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

 

Zadanie 2. (4 pkt) 
Usłyszysz rozmowę dwóch osób. Na podstawie usłyszanych informacji 
zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (Vrai) czy fałszywe (Faux). 
 
Przykład : Kraków jest stolicą Polski.      Prawda /  
 
1. Philippe et Catherine parlent dans le bus.   Vrai / Faux 

2. Catherine va voir son grand-père.    Vrai / Faux 

3. Philippe va à l’école.      Vrai / Faux 

4. Ils vont aller en bus ensemble.    Vrai / Faux 
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Zadanie 3. (1 pkt) 
Wysłuchaj rozmowy Monique i jej kolegi, André. O czym mówi André? 
Zaznacz prawidłową odpowiedź A, B lub C. 
 
André parle de : 
 

A. de ses amis. 

B. d’un match. 

C. du cinéma. 

Zadanie 4. (5 pkt) 
Usłyszysz pięć krótkich pytań. Jak na nie odpowiesz? Zaznacz prawidłową 
odpowiedź A, B lub C. 
 
Przykład: Usłyszysz  Comment tu t’appelles ?       A.  Je suis Pierre. 

B.  A demain. 
C.  Salut. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. A. Non, je n’ai pas soif. 
 B. Oui, j’ai très faim. 
 C. Oui, je suis fatigué. 

 
2. A. Bien sûr. 
 B. Oui, j’ai mes livres.  
 C. Oui, j’ai ma raquette. 

3. A. Nous sommes mercredi. 
 B. Je suis à la gare. 
 C. Il est midi. 

4. A. Oui, hier soir. 
 B. Il ne sait pas. 
 C. Oui, avec plaisir. 

5. A. Tout droit et à gauche. 
 B. Pas aujourd’hui. 
 C. Dans mon sac. 
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Zadanie 5. (5 pkt) 
Dobierz jedno słowo do każdej grupy tak, aby do niej pasowało. 
 
A. histoire B. tête C. docteur D. bus E. fromage F. bureau 

 
Przykład (MEBLE) 

canapé 

table 
 
 
F.  

1. (PRZEDMIOTY) 

maths 

biologie 
 
 
............................................ 

2. (ZAWODY) 

ingénieur 

dentiste 
 
 
............................................ 

3. (TRANSPORT)  

taxi 

avion 
 
 
............................................ 

 
4. (JEDZENIE) 

pain 

beurre 
 
 
............................................ 

5. (CZĘŚCI CIAŁA) 

main 

nez 
 
 
............................................ 

 
Zadanie 6. (3 pkt) 
Przyjrzyj się poniższym rysunkom i zaznacz to zdanie, które opisuje rysunek.  
Zaznacz literę A, B lub C. 
 

1.  2.  3. 

 
 

A. Je suis content. 
B. Je suis malade. 
C. Je suis en forme. 

 

 
 

A. Je suis policier. 
B. Je suis docteur. 
C. Je suis cuisinier. 

 

 
 

A. Je joue au tennis.
B. Je fais du cheval. 
C. Je nage. 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Przyjrzyj się rysunkowi. Uzupełnij zdania. Wpisz literę A, B, C lub D.  
 

A. dans B. sur C. derrière D. sous 
 

 
 
1. La pluie tombe ............................ le parapluie. 

2. Le chien saute ............................ l’eau. 

3. Le petit garçon est ............................ le parapluie. 

4. Le chien est ............................ le petit garçon. 
 
Zadanie 8. (3 pkt) 
Co należy powiedzieć w poniższych sytuacjach? Zaznacz prawidłową 
odpowiedź A, B lub C. 
 

1. Jesteś w restauracji. Chcesz zamówić posiłek. 
 

A. Excusez-moi, je peux payer maintenant ? 
B. Excusez-moi, je peux manger quelque chose ? 
C. Excusez-moi, quelle heure est-il ? 

 

2. Jesteś na ulicy i szukasz poczty. 
 

A. S’il vous plait, où est la poste ? 
B. Excusez-moi, je cherche la mer. 
C. Excusez-moi, où se trouve la piscine ? 

 

3. Starsza kobieta ma problem z przejściem  przez jezdnię. Co jej powiesz? 
 

A. Aidez-moi  Madame. 
B. Vous avez l’heure Madame ? 
C. Je peux vous aider, Madame ? 
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Zadanie 9. (4 pkt) 
Przeczytaj zdania i połącz je z odpowiednim obrazkiem. Wpisz literę  
A, B, C lub D do tabeli. 
 

1. C’est le plus gros mangeur du monde.  
Il peut manger 57 hot-dogs en 12 minutes. 
 
 

A.

 

2. Elle aime les livres et elle lit souvent.  
 

B.

 

3. Elle adore faire des achats. Elle passe son 
temps dans les magasins. 
 
 

C.

 

4. Chaque samedi Michel lave sa voiture. 

D.

 

 
 

1. 2. 3. 4. 
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Zadanie 10. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz prawidłową odpowiedź A, B lub C. 
 

Bonjour, je m’appelle Alice. J’ai quatorze ans et je vais au collège. J’habite  

à Toulouse et j’aime bien mon collège. Bienvenue dans ma classe.  

1. Où est Alice ? 

A. Elle est à Paris. 

B. Elle est à l’école. 

C. Elle est à la montagne. 

Regardez ! La classe est grande et les murs sont blancs et verts. Le tableau aussi 

est vert. Les tables des élèves sont jaunes. 

2. De quelle couleur sont les murs de la classe ? 

A. jaunes et blancs 

B. verts et blancs 

C. verts et noirs 

Devant le tableau se trouve le bureau du prof. Sur le mur près de la fenêtre, il y a 

des photos d’animaux. Mon banc est à côté de la porte. J’aime beaucoup ma 

classe. 

3. Où se trouve le bureau du professeur ? 

A. À côté de la porte. 

B. Devant la fenêtre. 

C. Devant le tableau. 

Il y a aussi 3 cartes de géographie :  une carte de France, une carte d’Europe  

et une carte du monde. 

4. Combien y a-t-il de cartes de géographie dans la classe d’Alice ? 

A. une 

B. trois 

C. six 
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Fałsz

Zadanie 11. (4 pkt) 
Przeczytaj kartkę pocztową. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (Vrai), 
a które fałszywe (Faux). 
 
Przykład : Kraków jest stolicą Polski.      Prawda / 
 
 

 
 
 
 
1. Lucie écrit cette carte à ses parents.     Vrai / Faux 

2. Lucie est en vacances à Paris.     Vrai / Faux 

3. Lucie aime nager dans la mer.     Vrai / Faux 

4. A Nice, il pleut un peu.      Vrai / Faux 

Chers  Maman et Papa, 

 

Je suis chez tante Madeleine depuis hier.  

Il fait très beau et il y a du soleil.  

A Nice, la plage est très belle.  

Je fais du vélo et je nage dans la mer. C’est super ! 

Nous mangeons des glaces avec beaucoup de crème.  

Elles sont bonnes.  

Et quoi de neuf à Paris ? Il pleut toujours chez vous ? 

Je vous embrasse, 

Lucie 
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Zadanie 12. (4 pkt) 
Gdzie możemy zobaczyć takie napisy? Wpisz literę A, B, C lub D. w miejsca 1. – 4. 
 
 
A. 

 

B.

 
 

 
 

C. 

 

D.

 
 
 
 
 
1. sur un paquet de cigarettes ................... 

2. dans une forêt ................... 

3. à la TV ................... 

4. sur une carte postale ................... 
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Zadanie 13. (4 pkt) 
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Wpisz literę A, B, C lub D. 
 
 
 

 

A. temps  ●  B. le jazz  ●  C. chaque  ●  D. musique 

 
 

1. Je reviens de l’école à 17 heures ……………. jour.  

2. Maman me donne mon goûter, un morceau de pain avec du chocolat 

et ensuite, je pars à ma leçon de tennis. J’aime aussi beaucoup  

la …………….  

3. Mes styles préférés sont ……………. et le rock.  

4. Le soir, quand mes devoirs sont faits, je vais promener mon chien  

et  je passe un peu de ……………. devant mon ordinateur. 

 

 


